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Welkom en mededelingen 
 
Gezang 429 
1 Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 
3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neem zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 121: 1 en 4 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing 
Psalm 121 
1Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen. 
Van waar komt mijn hulp? 
2Mijn hulp komt van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3Hij zal je voet niet laten wankelen, 
Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4Nee, Hij sluimert niet, 
Hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
5De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
Efeziërs 6: 10 – 17 
Houd stand 
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht 
van zijn macht. 11Trek de wapenrusting van God 
aan om stand te kunnen houden tegen de listen 
van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen 

mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers 
en de machthebbers van de duisternis, tegen de 
kwade geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom 
de wapens van God op om weerstand te kunnen 
bieden op de dag van het kwaad, en goed 
voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand 
met de waarheid als gordel om uw heupen, de 
gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet 
voor het evangelie van de vrede als sandalen aan 
uw voeten, 16en draag daarbij het geloof als schild 
waarmee u alle brandende pijlen van hem die het 
kwaad zelf is kunt doven. 17Draag de verlossing als 
helm en Gods woord als zwaard, dat u van de 
Geest ontvangt. 
 
Gezang 446: 1, 2, 3, 7 
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
2 uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
7 O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 
 
Preek 
Tekst: Psalm 121: 8 
Thema: In Gods hand. 
 
Gezang 427: 1, 2, 8 
1 Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
2 De Heer moet gij vertrouwen, 
begeert gij de uitkomst goed, 
op Hem uw hope bouwen, 
zal slagen wat gij doet. 
Door geen bekommeringen, 
geen klagen en geen pijn 
laat God zich iets ontwringen: 
Hij wil gebeden zijn. 
8 Hoor onze smeekgebeden; 
Heer, red uit alle nood! 
Sterk onze wank'le schreden 
en leer ons tot de dood 
vertrouwen op uw zegen 
en vaderlijk beleid, 
dan voeren onze wegen 
naar 't rijk der heerlijkheid. 
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Dankgebed en voorbeden 
Collecten 

1. Dit Koningskind 
2. Kerkjeugd en onderwijs 

 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen.

Psalm 145: 1 en 2 
1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen. 
 
Zegen (3x amen) 
 


